
Nieuwjaarsdienst 
2 januari 2022 

in de Bornse Vermaning 
 

Let op, ik begin iets nieuws… 
 

 
Orgelspel 

 
Woorden van welkom 
Aansteken van de kaarsen 

Moment van stilte en inkeer 
 

Openingstekst 
 

Ook in dit nieuwe jaar dat voor ons ligt 
mogen we ons gedragen weten  
door de Eeuwige, 

oorsprong van alle leven, 
bron van telkens nieuw begin. 

 
In de onzekerheid van dit nieuwe begin 
mogen we deze God aan onze zijde weten, 

liefdevol, barmhartig en trouw. 
 

Lied  Dit is een morgen (NLB 216) 
 
Gebed 

 
God van leven, jij roept mensen 

en verbindt hen met elkaar 
en met heel jouw schepping. 
 

Vandaag staan we met elkaar stil 
bij wat er is voorbij gegaan, 

bij de mooie dingen in het voorbije jaar, 
bij het verdriet dat er was,  
bij verlies en lijden, 

maar ook bij herwonnen hoop en vreugde.  
 

Vandaag staan we ook misschien nog even stil  
bij wéér een nieuw jaar - wat zal het ons brengen? – 
Hoe gaan we dat nieuwe tegemoet? 

Schenk ons een open geest, 
open voor nieuwe mogelijkheden, 

nieuwe ontmoetingen, nieuwe inzichten. 
Open onze harten voor elkaar 
én voor mensen die ons vreemd zijn. 

We zijn toch immers allemáál jouw mensen? Amen. 
 

Lied  Zolang wij ademhalen (NLB 657) 



 

Inleidende woorden 
 

Een nieuw jaar is aangebroken. Veel mensen hebben het gevoel van een nieuw 

begin. Niet voor niets starten velen een nieuw jaar met goede voornemens. Niet 

alleen het jaar is nieuw, maar ook de mens moet zich vernieuwen, moet zichzelf 

opnieuw uitvingen, zo is de gedachte. Vaak loopt dat uit op een teleurstelling en 

wordt het gewoon weer meer van hetzelfde. De kilo’s verdwijnen niet ondanks 

alle goede voornemens, de trek in een sigaret of een joint verdwijnt ook niet 

zomaar en dat zweten en zwoegen op de sportschool valt toch een beetje tegen.  

 

‘Let op, ik begin iets nieuws’ is het thema van deze nieuwjaarsdienst. Het is een 

regel uit het bijbelboek Jesaja: Jesaja 43 vers 19. 

Dat nieuwe in deze tekst heeft niets te maken met afvallen, afkicken of 

aftrainen. Het heeft te maken met bevrijding uit ballingschap, maar ook met 

begin van een nieuw leven. 

Zoals twee mensen hier aanwezig -Ina en Lieuwe- ook een nieuw leven zijn 

begonnen, samen. Een nieuw leven waarover zij straks een zegen willen vragen. 

 

 
Profetenlezing: Jesaja 43:16 en 19-21 (Groot Nieuws Bijbel) 
 

16Dit zegt de Heer: 
19Let op, ik begin iets nieuws. 

Het krijgt al vorm, je kunt het al zien: 
een weg door de woestijn, 

rivieren door de steppe. 
20Wilde dieren bewijzen mij eer, 
jakhalzen, struisvogels, 

want ik zorg voor water in de woestijn, 
voor rivieren in de steppe. 

De dorst van mijn volk zal ik lessen, 
van het volk dat ik heb uitgekozen… 

 

Eigenlijk is deze tekst uit Jesaja 43 een soort liefdesverklaring van God aan zijn 
volk: ‘het volk dat ik heb uitgekozen’. Met dat uitgekozen volk begint deze God 

iets nieuws. 
 
Wat liefde is lezen we in een brief van de apostel Paulus aan de gemeente in 

Korinthe. In die brief gaat het weliswaar over de liefde tussen de leden van de 
christelijke gemeente onderling, maar dat lied over de liefde wordt ook vaak 

gebruikt bij het inzegenen van relaties. Sytze de Vries, predikant, dichter en 
tekstschrijver parafraseerde een deel van dat ‘lied op de liefde’ van Paulus. 

 
Parafrase van 1 Korinthe 13, 4-8 (Sytze de Vries uit: Op liefde gebouwd) 
 

liefde 
volhardt 

in het scheppen van ruimte 
 



blijft waaien 

als een milde lentewind 
die bloeien laat 

en nooit verstikt 
 
liefde  

loopt niet te koop 
uitdagend 

met hoge borst 
 
liefde 

kent geen trots 
die beschadigt 

en beschaamd maakt 
 
liefde 

wil niet winnen 
niet zelfgenoegzaam zijn 

zich niet handhaven 
 

liefde 
verdraagt geen onbetrouwbaarheid 
maar deelt de vreugde 

om mensen 
die op elkaar aan kunnen 

 
liefde  
is een alomvattend huis 

en biedt een dak 
voor totaal vertrouwen 

voor grenzeloos verwachten 
 
liefde 

houdt eindeloos vol 
valt niet af 

 
liefde alleen 
laat zich kennen 

als toekomst 
die blijft 

 
Lied  Liefde, eenmaal uitgesproken (NLB 791) 
 

Vandaag lees ik een klein stukje verder uit het Lucas evangelie. Met Kerstmis 
stopten we nadat de herders het kind Jezus hadden bezocht en aanbeden en 

terugkeerden naar hun kudden. 
We lezen nu over de naamgeving die -zoals in het jodendom gebruikelijk- 
plaatsvindt op de achtste dag. Een jongetje wordt daarbij dan ook besneden. 

 
Evangelielezing: Lucas 2, 21 (NBV) 

 



21Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg 

hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot 
van zijn moeder was ontvangen. 

 
Lied  Uit uw hemel zonder grenzen (NLB 527), coupl. 1 en 2 
 

Korte overweging 
 

Een pasgeboren kind spartelt in een voederbak nabij Bethlehem: nieuw leven dat 

nog alle mogelijkheden in zich draagt. Dit pasgeboren jongetje krijgt een naam 

op zijn achtste levensdag. In het Hebreeuws luidt die naam Yeshua of Yehoshua, 

Jezus in onze taal. Het is een betekenisvolle naam. Redder of bevrijder betekent 

die naam, maar tegelijk wordt het zijn levensopdracht. Mensen redden of 

bevrijden uit een leven vol vernedering, uitsluiting, rechteloosheid, ziekte en 

honger. Hij liet in en door zijn leven zien wie die bijbelse God is: een God die het 

opneemt voor de armen, voor mensen die worden buitengesloten, voor 

slachtoffers van onderdrukkende systemen, slachtoffers van uitbuiting en 

onrecht. 

Zoals de profeet Jesaja in zijn tijd iets nieuws aankondigde voor zijn volk dat in 

ballingschap was weggevoerd naar Babylonië, zo kondigde deze Yeshua een 

nieuw begin aan in zíjn tijd. Hij sprak over een nieuwe tijd waarin geweldloosheid 

en dialoog het zouden moeten winnen van het gewelddadig ‘oplossen’ van 

conflicten. Een nieuwe tijd, ook voor de armen, voor de mensen die aan de kant 

stonden. De mensen zagen dat nieuwe voor hun ogen gebeuren. Ook zijn 

moeder, Maria, zong er al over in haar lofzang, ook wel het Magnificat genoemd 

(naar het eerste woord in de Latijnse versie van het lied). Het is een lied 

waarover de door de nazi’s vermoordde Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer in 

zijn dagboek schreef: “Het is het meest hartstochtelijke, wilde, ja, men mag wel 

zeggen het meest revolutionaire adventslied dat ooit gezongen is. … Niets van de 

zoete, weemoedige of zelfs luchtige klanken van veel van onze kerstliederen, 

maar een hard, sterk, onverbiddelijk lied van neerstortende tronen en 

vernederde vorsten van deze wereld, van Gods macht en de onmacht van de 

mensen….” 

 

Helaas, zelfs de kerk heeft Maria’s zoon vaak niet echt begrepen. De kerk 

begreep niet dat die nieuwe tijd hier op aarde zou moeten beginnen, gewoon 

onder de mensen, en niet pas na de dood van een mens ergens in de hemel, 

waar die ook moge zijn.  

Toch was het leven van Jezus bepaald niet vergeefs. Nog steeds zijn er mensen 

die dank zij zijn woorden en zijn voorbeeld anders in het leven gaan staan, 

anders gaan denken, op een andere manier leren omgaan met conflicten.  

Zo laat die God van Jezus in en door zulke mensen iets nieuws beginnen en dat 

wordt gaandeweg zichtbaar.  

Ook ieder van ons wordt elke dag opnieuw uitgenodigd om zo’n nieuw begin te 

maken, bijvoorbeeld door meer bewust te gaan leven, met meer oog voor de 

aarde en de invloed van ons handelen op die aarde. Bijvoorbeeld door ons te 



verdiepen in de achtergronden van vluchtelingen en asielzoekers die in ons land 

een nieuw leven hopen te beginnen. Want als je iemand beter leert kennen is hij 

of zij niet meer ‘die vreemdeling’, maar iemand die net zo mens is als jijzelf.  

Zo kunnen we allemaal bijdragen aan het vernieuwen van de aarde, van onze 

samenleving, van deze gemeente, van onszelf en zo mensen van God zijn. 

Amen. 

 

Orgelspel 

 
Open ruimte 
 

waarin Ina en Lieuwe vragen om een zegen over hun liefdesverbond 
 

Lieuwe vraagt Carla om een zegen over het verbond tussen hem en Ina 
 
Reactie Carla: 

Natuurlijk Lieuwe, dat wil ik. En ja, we hebben er uiteraard eerder over 
gesproken. Maar willen jullie de gemeente vertellen waaróm jullie dat 

willen en waarom hier? 
 

Ina: 
Omdat we dankbaar zijn voor het geluk dat ons onverwacht kon 
overkomen. 

Omdat we willen laten weten 
dat we elkaar liefhebben en elkaar willen steunen 

en aandacht willen hebben voor elkaars verleden 
en omdat we ons realiseren dat dat niet alleen een zaak is van ons beiden 
maar dat het ook de mensen om ons heen raakt, 

met name onze families en deze gemeente waar we beiden lid van zijn. 
 

Tekst Carla:  
 
Ja, ook jullie hebben samen een nieuw begin gemaakt en willen daarover 

vandaag Gods zegen vragen, te midden van de gemeente. Het is een 

nieuwe start die begon met een kaartje met daarop een foto van 

sneeuwklokjes. 

Zoals sneeuwklokjes de kou moeten doorstaan voordat ze tot bloei komen, 

zo hebben jullie de ballingschap, de woestijn, de kou van het alleen zijn en 

het verdriet doorstaan en net als bij sneeuwklokjes ontkiemde er 

ondergronds weer iets en ging bloeien. Er kon een nieuwe liefde ontstaan 

en rijpen tot een nieuw begin. 

En ja, dat wat voorheen in jullie leven was zal van jullie samenheid deel 

blijven uitmaken. Tim en Gé horen er gewoon bij, zoals heel jullie verleden 

onverbrekelijk met jullie verbonden blijft en in jullie tweezaamheid is 

opgenomen. Ook jullie kinderen en schoonkinderen horen erbij en 

natuurlijk jullie klein- en achterkleinkinderen. Zij delen in de vreugde van 

jullie nieuwe begin en verdere leven samen. 

 



Inleiding op de zegen – 1e deel van pag. 60 uit ‘Op liefde gebouwd’: 

 
Niet voor onszelf zijn wij tot leven geroepen, maar voor elkaar. 

Op liefde zijn wij gebouwd. 
Die liefde hebben deze beide mensen, Lieuwe en Ina, bij elkaar gevonden. 
Zij weten zich bedeeld met Gods grootste gave; elkaars rijkdom zijn zij. 

Hem danken zij daarvoor en ons willen zij daarin laten delen. 
Elkaar zeggen zij trouw toe  

en verlangen gedragen te worden door ons vertrouwen. 
 
Zegentekst (uit: Op liefde gebouwd) 

 
Dan vragen we nu God om zegen over jullie liefdesverbond. Ik doe dat 

vanwege corona uiteraard op afstand. 
 

Laat God, die liefde is,  

jullie dragen met kracht  
en zegenen met genade, 

jullie bewaren voor elkaar 
en jullie maken tot een huis van vrede 

voor ons allen. Amen. 
 
 

 
Tekst uit de bundel ‘Op liefde gebouwd, pag. 40’ (Sytze de Vries), gelezen 

door Carla 
 



 
 
Dankgebed  

 

God, jij die mensen ruimte geeft, 
jij die met jouw geest mensen inspireert 

en aanzet om nieuwe mogelijkheden te zoeken, 
die mensen elkaar doet vinden en in bloei zetten, 

we danken jou dat je ook Ina en Lieuwe op elkaars pad heb gezet, 
hen het lef hebt geschonken op te staan 

en een gezamenlijke weg in te slaan. 
Wees hen en hun familieleden nabij, 



laat het nieuwe leven dat binnen deze familie ontspruit 
met vreugde voldragen en geboren worden. 

Tenslotte bidden wij dat de mensen van deze gemeente  

Ina en Lieuwe in hun nieuwe samenheid zullen dragen 
en hen terzijde zullen staan wanneer dat nodig is. 

Amen. 
 

Lied: Dank voor de adem en het licht (ZZZ 85) 
 

Toespraak Bouke en overhandiging cadeau 
 

 
Voorbeden 

 
Het is goed te danken voor het geluk 

dat mensen ondervinden. 
Het is ook goed te bidden voor wie minder geluk hebben. 

 
Daarom bidden wij 

voor mensen die zichzelf niet durven toevertrouwen 
aan een ander mens, 

die niet durven liefhebben. 

 
We bidden voor mensen 

die niet in staat zijn liefde te geven 
en te ervaren, 

dat zij zich toch durven toevertrouwen 
aan de mens die hen probeert te helpen. 

 
We bidden voor wie rouwen, 

zoals de ouders, familie en vrienden 
van de 12-jarige Bram uit Haaksbergen, 

gedood door een ongeluk, 
voor zijn vriend Robbin, die bij dat ongeluk gewond is geraakt 

en voor de mensen om hem heen. 
 

Voor zieken bidden we dat ze niet alleen zijn, 

dat er aandacht is en begrip en geduld. 
 

Ik sluit deze gebeden af met een gebed voor het nieuwe jaar van 
broeder Thomas Quartier, benedictijnermonnik, hoogleraar theologie 

aan de Radboud Universiteit en dit jaar Theoloog des Vaderlands. 
Het stond in Weekbericht 66 Vluchtelingen van Lesbos. 

 
Mogen we dit nieuwe jaar de weg naar binnen kunnen gaan, 

opdat onze onzekerheid een vermoeden wordt van de toekomst 
en we het geloof dat ons draagt vrij kunnen ontdekken, 

allen samen, met open grenzen en open harten. 



  
Mogen we dit nieuwe jaar bereid zijn om op weg te gaan, 

opdat onze angst tot moed wordt om recht te doen aan het leven 

en we alles waar we ons druk over maken los kunnen laten, 
solidair met hen die hun thuis moesten verlaten. 

  
Mogen we dit nieuwe jaar iedereen bij ons welkom heten, 

opdat ons wantrouwen tot vertrouwen wordt in het bestaan 
en we de liefde voor mensen nabij en ver weg kunnen delen, 

zonder voorwaarden en beperkingen. 
  

Mogen we ons bloot durven geven zonder schaamte en woede. 
Mogen we elkaar kunnen omhelzen zonder paal en perk. 

Mogen we met iedereen die in ballingschap moet leven, 
ons brood, ons huis en het open einde van ons verlangen delen, 

God in ons midden, een vreemdeling zoals wij. 
 

 

Slotlied Uit vuur en ijzer / Een nieuw bruiloftslied (ZZZ 465)  
 

Woorden ter afsluiting 
 

We zijn aan het eind gekomen van deze bijzondere nieuwjaarsdienst. We 
moeten het doen zonder koffie met Nieuwjaars rolletjes of oliebollen na 

deze dienst. Laten we desondanks gaan met een hart vol vreugde om het 
geluk van Lieuwe en Ina en hun familie en met hoop op een jaar met 

meer verdraagzaamheid, vrede en verzoening tussen mensen, tussen 
gemeenschappen en volken. 

 
Zegenbede 

 
Eeuwige, behoed ons 

zegen ons 

bewaar ons 
Jij die ons hebt toegekeerd 

naar elkaar, 
 

om elkaar 
te zegenen 

te bewaren 
te behoeden 

 
Lied na de zegen: Gezegend gaan wij nu van hier (ZZZ 86) 

 
Doven van de kaarsen 

 
Orgelspel na afloop van de dienst 

 



Collecte bij de uitgang, bestemd voor het Diaconaal Asielfonds 


